
 



 
 

 

Consiliul Economic și Social, institutie de interes national cu rol bine definit în procesul legislativ,  

atrage atenția asupra necesității reglementării unui domeniu de mare importanță socio-

economică și de mediu: ariile naturale urbane.  

 

Marile aglomerări urbane din România nu respectă recomandările Organizației Mondiale a 

Sănătății privind spațiul verde pe cap de locuitor iar calitatea vieții în orașe se degradează în mod 

continuu. Conform Raportului de Țară din 2020 al Comisiei Europene, aproximativ 20% din 

populația urbană este expusă la poluare atmosferică prin particule (PM 2,5) și la zgomot peste 

limitele acceptabile, Bucureștiul fiind în top trei al celor mai poluate orașe europene, conform unui 

studiu din 2021 al Airly (cea mai mare companie din Europa de monitorizare a calității aerului). 

Fiecare locuitor pierde aproape 2 ani din speranta de viață sănătoasă din cauza poluării aerului, 

conform Organizației Mondiale a Sănătății. Accesul la parcuri și zone naturale (în 15 minute de 

mers pe jos de la domiciliu) este posibil în foarte putine zone urbane. În prezent, multe din zonele 

naturale existente în orașe sunt neglijate și insalubre, prin urmare sunt inaccesibile publicului. 

Administrațiile publice (centrale si locale) sau alte instituții publice nu investesc în aceste terenuri 

pentru că sunt străine de obiectul lor de activitate, iar Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) nu 

le pot finanța pentru că titlul de proprietate asupra acelor terenuri este incert. 

 

Totuși, România s-a angajat țintei europene de atingere a neutralității climatice până în 2050. Ca 

parte a Pactului Verde European, Strategia Europeană privind biodiversitate prevede 

implementarea unor planuri de înverzire urbană pentru toate orașele cu peste 20 000 locuitori și 

îmbunătățirea stării biodiversității urbane, inclusiv în România. 

 

În cadrul legislativ actual nu este reglementată înființarea, administrarea și funcționarea ariilor 

naturale urbane, deși acestea ar ajuta România să atingă ținta europeană de 30% teritoriu 

protejat până în 2030. În prezent, în lipsa unei reglementări dedicate, pentru a înființa o arie 

naturală în mediul urban, trebuie urmat același proces de fundamentare științifică a biodiversității 

dintr-un areal ca și pentru ariile naturale din afara orașelor, care au caracteristici mult diferite 

inclusiv din punct de vedere al dimensiunii/întinderii. Drept urmare, procesul poate dura și zece 

ani, precum s-a demonstrat în cazul înființării Parcului Natural Văcărești, în prezent singurul parc 

natural din mediul urban din România.  



 
 

 

 

Ariile naturale urbane ar putea aduce multiple beneficii, de la îmbunătățirea calității aerului în 

marile aglomerații urbane, la scăderea temperaturii ambientale în orașe, până la stoparea 

declinului biodiversității și creșterea posibilităților de utilizare a spațiilor verzi de calitate pentru 

populația urbană. Exemple din țări precum Finlanda, Austria, Islanda, UK, Portugalia, Cehia, 

Serbia, Bulgaria, arată că ariile naturale urbane sporesc în același timp calitatea vieții și asigură 

protecție adecvată a naturii. 

 

Protejarea zonelor naturale urbane este o practică obișnuită în multe capitale europene. Berlin 

are peste 5% din suprafață în arii naturale protejate. Londra a demarat un program de înverzire 

a orașului, prin care se protejează zonele naturale și se implementează soluții inspirate de natură 

pentru îmbunătățirea calității vieții. În Viena, orașul cu cea mai bună calitate a vieții din lume, 

conform Indexului Mercer, ariile naturale ocupă 30% din suprafața orașului. Primăria Reykjavík 

administrează o rețea de arii naturale urbane a orașului și se ghidează după o strategie pentru 

biodiversitate urbană. Sofia protejează primul parc național al țării, care se întinde la periferia 

orașului. 10% din suprafața Belgradului constă în zone naturale. 

 

Romania a început încă din anul 2020 o inițiativă legislativă de reglementare a ariilor naturale 

urbane, care a fost depusă în Parlament (PL-x nr. 193/2020). Aceasta prevedea regimul de 

desemnare și administrarea ariilor naturale urbane protejate, precum și prevederi pentru 

conservarea biodiversității urbane. Din păcate, în prezent inițiativa a rămas blocată la Camera 

Deputaților, așteptând să fie dezbătută în comisiile de specialitate. 

 

În paralel, Ministerul Mediului a anunțat crearea unui grup de lucru pentru modificarea legii ariilor 

naturale protejate, OUG 57/2007. Acesta propune integrarea ariilor naturale urbane în forma 

revizuită a OUG 57/2007, sub titulatura de ”parc natural urban”. Deși demersul este salutar, el 

omite parcurile naturale urbane din lista de arii naturale protejate și nu reglementează cu claritate 

regimul de instituire și management al ariilor naturale urbane. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Potențialul de creare de arii naturale urbane în România este unul foarte mare și interesul 

cetățenesc pe măsură. Drept dovadă, începând cu anul 2021, Rețeaua pentru Natură Urbană 

numără deja 18 arii naturale în 10 orașe din țară, aflate în diferite stadii de documentare de către 

15 organizații non-guvernamental reunite în Coaliția pentru Natură Urbană.  

 

Astfel, Consiliul Economic și Social solicită Parlamentului și Guvernului României adoptarea cu 

celeritate a cadrului legislativ și de reglementare a ariilor naturale urbane în România prin care: 

 

- să fie definită categorie dedicată ariei naturală urbană/ parc natural urban și introdusă în 

Secțiunea 1 (Tipuri de arii naturale protejate) și în Anexa 1A (Scopul şi regimul de 

management al tipurilor de arii naturale protejate) la Legea ariilor naturale protejate; 

- desemnarea/definirea/delimitarea ariilor naturale urbane/ parcurilor naturale urbane să se 

facă printr-un proces simplificat față de procesul actual de desemnare a ariilor naturale 

protejate; 

- desemnarea ariilor naturale urbane să se facă ținându-se cont de regimul de proprietate, 

de dreptul constituțional garantat la proprietate și de principiul justei despăgubiri, dacă 

este cazul, conform legilor în vigoare; 

- administrarea ariilor naturale urbane/ parcurilor naturale urbane să se facă de către UAT-

uri, inclusiv în parteneriat cu organizații non-guvernamentale locale relevante; 

- managementul ariilor naturale urbane/ parcurilor naturale urbane să se facă în baza 

strategiilor locale de biodiversitate urbană. 

 


